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KOINONIA is een uitgave van de kerkenraad van de Gkv te Kantens en verschijnt op 
de laatste zondag van de maand. 
 
kerkgebouw: Pastorieweg 21a, 9995 PM Kantens, 06-57360874 
postadres: Postbus 37, 9991 AB Middelstum 
koster:  Metty Wildeboer, 0595-551259, pwildeboer@gmail.com 
 
predikant: vacant 
 
scriba:  scriba@kantens.gkv.nl Dia Bijsterveld 
 
beamteam: bijdragen mailen in de week voorafgaand aan de betreffende 

zondag (alleen powerpoint): beamteamkantens@gmail.com 
contactpersoon: Arjan Bijsterveld 

 
internet: contactpersoon:  
 
digi handboek: www.kerklid.nl contactpersoon: Dia Bijsterveld 
 
boekhouder: Eldien Vaatstra, Bredeweg 25, 9995 NC Kantens 
 0595-551001, boekhoudergkvkantens@gmail.com  
banknummer: NL42 RABO 0342 2047 26 t.n.v. Geref. Kerk Vrijg.  

 
diaconie: NL37 RABO 0342 2113 15 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Vrijg.  
collectemunten: NL74 RABO 0367 4308 43 t.n.v. Geref. Kerk Vrijg. A. Veldman 
 a.veldman66@gmail.com 
  
interne vertrou-  Eline Hofstede, Kerkhofsweg 23, 9995 PL Kantens                                
wenspersoon: 06-14382181, eline.hofstede@hotmail.com 
 
zusterhulp: wanneer u door ziekte, ongeval of andere omstandigheden hulp 

nodig hebt, kunt u terecht bij Eline Hofstede 0595-552412 en 
Marrieke Pastoor 0595-551438: met u zoeken zij naar een oplossing 

  
privacy reglement: zie website van de kerk: www.kantens.gkv.nl (kopje “info”) 

➔Kopij voor KOINONIA van mei 2020 inleveren: maandag 20 april 2020 tot 19.00 
uur bij Trijnie Ammeraal, kerkbladgkvkantens@gmail.com (via dit mailadres kunt u 
ook aangeven als u Koinonia per mail wilt ontvangen). 
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Dag allemaal, 
Na het maken van het grootste gedeelte van deze Koinonia zijn de regels met betrek- 
king tot het coronavirus nog weer aangescherpt. Hierdoor zullen zeer waarschijnlijk 
de meeste activiteiten die in deze Koinonia genoemd zijn niet doorgaan of misschien 
op een andere manier plaatsvinden. Bel, googel of mail voor de zekerheid of een 
activiteit eventueel online doorgaat. 
Groeten: Trijnie Ammeraal 
 
 
KERKDIENSTEN         
 
Aan alle gemeenteleden, 
Alles in het gemeente- zijn is anders nu het Coronavirus maatregelen vraagt. Er 
mogen geen samenkomsten meer georganiseerd worden, een moment dat we elkaar 
normaal even zien, spreken, van elkaar horen wat er bv. speelt. Samen de eredienst 
beleven, samen…… maar nu ieder in zijn of haar eigen huis, gezin of alleen. 
Om toch van elkaars wel en wee op de hoogte te blijven is het goed om de 
persoonlijke contacten actief te zoeken op andere wijze. 
Het lijkt mij goed om wekelijks een mail rond te sturen waar gemeente-informatie in 
gedeeld kan worden. Dit kan naar het scriba-mailadres (voor de mensen die geen 
mail hebben kan een print ervan in de brievenbus een oplossing zijn). 
Ook informatie over een komende eredienst bijvoorbeeld.  
Ideeën en input: welkom! 
Groet van Dia Bijsterveld 
scriba@kantens.gkv.nl of: 06-128 66-736 / 0595-551636 
 
 
 
AANGEPASTE DIENST 
 
Op 19 april is er om 14.30 uur een aangepaste dienst 
in Gkv De Poort in Winsum. 
Het thema is: Hart         voor de ander.  
Kom je ook? 
 
 
COLLECTEMUNTEN       
          
Op woensdag 27 mei tussen 20.00 uur en 21.00 uur kunt u de collectemunten 
ophalen indien u van te voren het bedrag op de rekening hebt gestort. De volgende 
datums zijn: 8 juli en 25 september. 

mailto:scriba@kantens.gkv.nl
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VAN DE KERKENRAAD        
 
Bij U Heere schuil ik, zei de dichter van psalm 91 toen hij in gevaar was. 
Waar ligt bij ons de prioriteit, nu we allemaal met het coronavirus te maken hebben? 
Vinden we rust bij God nu onze aardse zekerheden anders zijn, onze plannen in 
duigen vallen? 
Wie is God voor ons? 
De Herder zoals we hoorden uit psalm 23. 
Een woord van bemoediging vanaf de kansel. Een mooi middel, de online dienst in 
deze tijd van isolatie. We hopen ermee door te  gaan. 
De ruimte om mee te kijken is aangepast, ieder kan meedoen. De preek/overdenking 
kan ook thuisgebracht worden. 
Als regels/voorschriften worden aangepast houden we ons daaraan. 
Ook een woord van bemoediging voor de thuiswerkers, de kinderen die niet naar 
school kunnen. 
De ouders ineens andere taken, de mensen die geen werk meer hebben. 
Onze koningskinderen, geen bezoek meer van ouders of familie. 
De ouderen die niet meer bezocht kunnen worden door hun familieleden, we denken 
aan mevr. Berghuis en mevr. Wildeboer. 
Gebruikt u de kaartenlijst als het mogelijk is. 
De zorgverleners die door moeten, supermarktmedewerkers, onderwijzend 
personeel. 
Hoe het wordt, de toekomst is in Gods Hand. 
Dat is altijd zo, maar nu voelen we het des te meer. 
Laten we daarom vasthouden en bidden om de uitvoering van de belofte:  Ja, Ik kom 
spoedig. 
Het Bijbelboek Openbaring aan Johannes staat er vol van. 
 
 
 
VAN DE DIAKENEN 
 
We hebben er allemaal mee te maken: het coronavirus. Mensen die niet aan het 
werk kunnen, de kinderen thuis, geen samenkomsten, geen teamsporten. Afstand 
houden van elkaar, handen wassen is nu het motto. Bijna alles ligt plat. Heel 
onwerkelijk allemaal. Het lijkt allemaal heel negatief maar toch zijn er ook 
pluspunten. De CO2-uitstoot is minder en we worden gedwongen meer om te zien 
naar de ander. De mens wikt maar God beschikt is het eerste wat bij mij opkomt. We 
worden even met de neus op het feit gedrukt dat wij het niet voor het zeggen 
hebben maar onze almachtige God. Laten we daarom voor elkaar zorgen, omzien 
naar elkaar en vooral naar de ouderen die het extra moeilijk hebben. Een belletje, 
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kaartje, misschien eens een boodschapje. Zo kunnen we toch een gemeente zijn 
ondanks dat de samenkomsten, verenigingen en vergaderingen stilliggen.  
 
Denkt u trouwens ook om de collectes? 
kerk:  NL42 RABO 0342 2047 26 t.n.v. Geref. Kerk Vrijg. 
diaconie: NL37 RABO 0342 2113 15 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Vrijg. 
 
Namens de diaconie, 
Jan Ammeraal 
 
 
VAN DE GEMEENTE        
 
UPDATE VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE 
 
Wij zijn met een afvaardiging van de beroepingscommissie op 3 maart naar een 
kandidaat en zijn vrouw geweest. We hebben daar een fijn gesprek met elkaar 
gehad. Deze kandidaat is bijna klaar met zijn studie (hij hoopt vóór of net ná de 
zomervakantie klaar te zijn). 
 
Op 22 april is er een speeddate in Kampen: hier kunnen vacante gemeenten en 
studenten die bijna klaar zijn met hun studie met elkaar kennismaken. Hier zijn we 
vorig jaar heen geweest, maar omdat er dit jaar maar drie nieuwe “kandidaten” bij 
zijn, hebben we besloten om dit jaar niet heen te gaan. Het blijkt dus dat veel 
kandidaten van vorig jaar (die toen bijna klaar zouden zijn met hun studie) nu nog 
steeds bijna of nét klaar zijn. 
Dit is ook het probleem waar we tegenaan lopen met onze vervolgstappen.  
 
Ondertussen richten we ons op nog andere kandidaten door preken (online) te 
luisteren en gaan we proberen om via de preekvoorzieners andere kandidaten in 
onze gemeenten te laten voorgaan. 
Kortom: we kunnen nog geen kandidaat aan de kerkenraden en gemeenten voor-
leggen, maar we zijn er nog steeds druk mee bezig. Als commissie bidden wij de Here 
om op Zijn tijd ons de juiste dominee voor onze gemeenten te geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
de beroepingscommissie: Jan Bijsterveld, Renate Bijsterveld, Robert Huizinga, 
Annemarie Jager, Riëtte Mosselaar, Jelte Plas, Bé Prins, Siegrit de Vries, Anje van 
Vuuren en Trijnie Ammeraal 
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STICHTING PROJECT OEKRAÏNE 
 
Nu de winter langzaam weer plaatsmaakt voor de lente, wordt ook Stichting Project 
Oekraïne weer actief. We willen namens de mensen en gemeenschappen die we 
afgelopen jaar konden helpen iedereen in Nederland bedanken die een bijdrage 
geleverd heeft!  We zijn God dankbaar dat Hij ons geleid heeft afgelopen jaar, en we 
bidden dat we ons werk kunnen voortzetten. 
Net als in de voorgaande jaren zullen we in het komende seizoen verschillende 
projecten doen in zowel Roemenië als in Oekraïne. We organiseren een transport en 
er is financiële steun voor de armenkeuken. Een klein groepje mensen is bezig met 
het voorbereiden van een bezoek in de zomer aan de diverse projecten. Hieronder 
kunt u meer lezen over de verschillende projecten.  
 
Roemenië 
In Roemenië zijn we in 2014 samen met de lokale bevolking van het dorpje Pír 
begonnen met de bouw van een verenigingsgebouw voor de kerk. Het gebouw is na 
een feestelijke opening in september 2017 in gebruik genomen. Wij richten ons in 
Roemenië vooral op de kinderbijbelweek en financiële steun. Deze kinderbijbelweek 
zal vooral door de mensen in Pír voorbereid worden. Wij hebben aangeboden om te 
helpen als ondersteuning en hen van materialen te voorzien. Op deze manier hopen 
we de kerk daar te stimuleren om zelf actief te zijn. 
Oekraïne 
In Péterfalva (Tivadar), een klein dorpje niet ver verwijderd van de Hongaarse grens, 
steunen we de armenkeuken. Een diaconaal 
project. In de wintermaanden krijgen de 
armen en zieken een paar maal per week 
een warme maaltijd uit deze keuken. Een 
mooi project, dat we een zeer warm hart 
toedragen. 
Transport 
In het voorjaar gaan we weer een transport 
klaarmaken. Een trailer vol kleding, meubels 
en andere goederen gaat weer naar 
Somkerék, Vaida en Pir in Roemenië. De 
spullen die voor Oekraïne zijn bestemd 
worden in Hongarije gelost en vanaf daar 
verder vervoerd naar Oekraïne. In Roemenië 
spraken we met de dominee over de 
bestemming van de goederen. De meeste 
goederen die in Pír terecht komen worden 
voor een lage prijs verkocht aan de mensen in 
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het dorp. De opbrengst van deze verkoop gaat naar de bouw van het verenigings-
gebouw van de kerk.  
De goederen zijn bijna allemaal verkocht. Alles wat overgebleven is en niet verkocht 
werd is alsnog geschonken aan verschillende mensen in het dorp. Alles heeft een 
bestemming gekregen. 
Alexander Idema en Alex Viet zijn weer bereid gevonden het transport te verzorgen. 
Giften hiervoor zijn van harte welkom! Een transport kost ongeveer € 2000,-. 
Hebt u iets aan te bieden, dan kunt u dat langsbrengen op Klinkenborgerweg 1 in 
Kantens op de volgende data: 28 maart, 30 mei en 25 juli. 
Er is iemand van onze organisatie bij de trailer op het erf van Klinkenborgerweg 1, 
Kantens aanwezig van 9.00 uur tot 12.00 uur. Graag alleen op dit tijdstip inbrengen. 
De bewoners van dit adres stellen hun erf beschikbaar, u kunt bij hen geen spullen 
afgeven. Voor vragen: projectoekraine@live.nl 
 
Daarnaast hebben we een bouwproject in Tysobyken, een dorp verderop. Hier 
hebben we al eerder meegeholpen aan het renoveren van een 
romakinderdagverblijf. Dit kinderdagverblijf loopt erg goed en daarom is er nog een 
lokaaltje aan vast gemaakt. Dit lokaal is inmiddels in gebruik. We onderhouden het 
contact met het kinderdagverblijf en helpen als dit nodig blijkt te zijn. 
Flessenactie 
We zijn gestopt met het inzamelen van lege flessen. Statiegeldbonnen kunt u nog wel 
inleveren op Oosterweg 7 in Kantens.  
Giften 
Giften zijn van harte welkom! Een kunt een algemene gift overmaken maar ook 
onder vermelding van een van onze projecten. Wij hebben de ANBI status. Bij 
voorbaat heel hartelijk dank! NL56 RABO 0121477967. 
Wij werken samen met team Uithuizermeeden, het rekeningnummer hiervan is: 
NL30 RABO 0349 6795 68. Dit is het nieuwe rekeningnummer van team 
Uithuizermeeden, wat ook onder de ANBI status valt. 
 
Bestuur Stichting Project Oekraïne: Marjan, Peter, Ellen, Ronald, Arjan 
 
 
VOEDSELBANK 
 
Bijzondere omstandigheden ook voor hun. 
Ze hebben al hulp gekregen van de overheid (financieel) om goederen bij de mensen 
thuis te brengen. Wij kunnen blijven geven, als u kunt. 
Niet meer in de hal van de kerk, maar het kan ook bij ons gebracht worden. 
Zorg ik weer dat het verder komt. 
Bedankt, Greet 

mailto:projectoekraine@live.nl
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BINNENGEKOMEN KOPIJ        
 
Beste leden van de gemeente in Kantens, 

 
We kregen een royale 
gift van jullie. Heel 
hartelijk dank 
hiervoor. Dit geld 
zetten we in voor 
arme gezinnen op het 
platteland van Congo. 
We leren ze om 
betere boeren te 
worden. 
Boerenvoorlichting 
ontbreekt hier. De 
boerengezinnen telen 
hun gewassen zoals 

hun voorouders dat 
deden. Maar de 
bodemvruchtbaarheid is 
verslechterd en de 
kwaliteit van zaaizaad is 
slecht vanwege inteelt en 
virusziekten. De 
opbrengsten van de 
gewassen zijn daarom 
erg laag en onzeker. 
Ondanks het vele en 
zware werk dat men op 
het land verricht.  
 
Anderhalf jaar geleden 
zijn Remke en ik met dit 
werk begonnen. We 
wonen in een klein dorp, midden tussen de bevolking. We trekken dagelijks met de 
boeren op, waarbij we onze kennis en ervaring zoveel mogelijk inzetten. We leren de 
mensen steeds beter kennen. Ook krijgen we steeds meer inzicht in de bodem, de 
gewassen en het klimaat. Daardoor kunnen we steeds preciezer bepalen welk advies 
men het meest nodig heeft en welk onderwijs daarbij het beste past.  
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We noemen onze 
voorlichtingsmethode “de 4 
Pijlers”. De 4 Pijlers staan 
voor vier grote 
onderwerpen: 
1. Goede grondbewerking, 
2. Groenbemesting, 
3. Gebruik van verschillende 
meststoffen en 
4. Gebruik van goed 
zaaizaad. Onze methode is 
inmiddels bekend in een 
wijde omgeving en we 
worden steeds vaker 

uitgenodigd om presentaties te houden en om mensen op te leiden. Vooral de 
allerarmste gezinnen vinden onze methode aantrekkelijk. Deze gezinnen beschikken 
over weinig arbeidskracht. Toen ze ontdekten dat ze via de 4 Pijlers met minder werk 
meer opbrengsten krijgen, werden ze snel enthousiast.  
 
We vinden het een groot 
voorrecht dit werk te 
mogen doen. We volgen 
onze droom om naast de 
arme gezinnen op het 
Afrikaanse platteland te 
staan. Om hen te helpen 
de allerergste armoede 
te overwinnen. Zodat ze 
mogen hopen op een 
betere toekomst. We 
doen dit werk in 
afhankelijkheid van God. 
Er staan mensen achter 
ons die ons 
ondersteunen met gebed 
en met financiën. Ook jullie betrokkenheid bij ons en ons werk bemoedigt ons. Het is 
voor ons een eer om hier ook namens jullie te zijn en te werken. Meer informatie 
over ons werk is te vinden op onze website: www.4pillars.nl   
Hartelijke groeten, Roelof en Remke van Til. 
 
 

http://www.4pillars.nl/
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BIJBELVERENIGING.NL 
 
Deze week sprak Mark Rutte ons volk toe. Onze premier eindigde zijn toespraak met 
de woorden: ‘Let een beetje op elkaar. Ik reken op u’. De Bijbelvereniging refereerde 
aan deze woorden en schreef de Nederlandse kerken aan met de woorden: 
‘Veel kerken geven graag gehoor aan de woorden van onze premier en zoeken naar 
wegen om mensen in deze periode te steunen. De Bijbelvereniging biedt de 
mogelijkheid om kosteloos een boekje met de Psalmen te bestellen. Daarnaast is er 
een boekje beschikbaar met steun biedende Bijbelgedeelten: ‘InZicht’. De boekjes, 
die mooi zijn uitgevoerd met een harde kaft, kunnen kosteloos besteld worden door 
kerken, zorginstellingen en meelevende christenen. In de boekjes kan een persoonlijk 
woord worden geschreven. Prachtig om in deze bijzondere tijd hiermee anderen te 
bemoedigen. Het is een eenvoudige, maar mooie manier om licht te verspreiden in 
deze, voor velen, donkere tijd!’ 
 
‘Het bericht maakte nogal wat los’, aldus Ad van Leeuwen, penningmeester van de 
Bijbelvereniging. ‘We dachten met 5.000 boekjes een aardige voorraad te hebben, 
maar op één dag werden al 1.200 exemplaren besteld! We hebben direct bij 
Jongbloed geïnformeerd of het mogelijk was om er 10.000 te laten bijdrukken. 
Daarop werd gelukkig heel positief gereageerd en we hebben de opdracht gegeven. 
Menselijkerwijs denk je dan natuurlijk aan de financiële consequenties, maar we 
gaan deze weg in vertrouwen. Het is ook niet de eerste keer dat we ‘in het diepe 
springen’. Daarin zijn we nooit teleurgesteld, en we geloven dat dit ook deze keer 
niet zal gebeuren. Juist in deze tijd vinden mensen troost en bemoediging in het 
Woord van God! Daar zijn we dankbaar voor en we willen daarom vol passie deze 
zinvolle boekjes kosteloos verspreiden.’ 
 
Meer informatie over de Bijbelvereniging en de op voorraad zijnde uitgaven, treft u 
aan op de website: www.bijbelvereniging.nl. 

 
 
VERSLAG SYNODEVERGADERING 
 
Verslag 6 maart: spijtbetuiging 
 
Wat in 1967 door de synode van Amersfoort-West gedaan en besloten is, had nooit mogen 
gebeuren; twee TU-docenten die ten gevolge daarvan ontslagen werden, hadden nooit ont- 
slagen mogen worden. Dat zijn twee ingrijpende besluiten die de synode op 6 maart geno- 
men heeft. Over beide zaken betuigde de synode spijt. 
De afgevaardigden naar de synode kwamen voor het eerst sinds een maand weer bij elkaar. 

http://www.bijbelvereniging.nl/
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In die maand hebben ze overigens bepaald niet stilgezeten. Het werk in de commissies, ter 
voorbereiding op de bespreking van rapporten en besluitvorming, vergt nu veel tijd. 
Aan het begin van de morgenzitting wijdde preses ds. Melle Oosterhuis zijn overdenking 
aan het thema vasten en verzoening, na lezing van Lucas 5:27-35, en ging hij voor in gebed. 
Hij koos voor dat thema in verband met de behandeling van het aanvullende rapport van 
de deputaten kerkelijke eenheid (DKE) dat op de agenda stond. Daarin stellen deputaten 
aan de synode voor om afstand te nemen van en spijt te betuigen over het dubbelbesluit 
uit 1967. 
Onrechtmatig besluit 
Met dat dubbelbesluit wordt bedoeld het besluit om (1) een aantal passages uit de 
open brief aan de Tehuisgemeente in Groningen te veroordelen, en (2) een van haar onder- 
tekenaars niet te ontvangen als lid van de synode. Dat besluit heeft destijds grote gevolgen 
gehad. Het was mede de oorzaak van de scheuring die leidde tot het ontstaan van de 
Nederlands Gereformeerde Kerken. In het aanvullende rapport DKE kunt u meer lezen over 
hun voorstel en hun motivatie om het in te dienen. 
De vraag waar de synode zich op 6 maart over moest uitspreken was: leggen deputaten 
terecht de vinger bij de onrechtmatigheid van de besluiten uit 1967 (dat wil zeggen: had- 
den die besluiten formeel eigenlijk helemaal niet genomen mogen worden?), en zijn wij 
bereid om daar spijt over te betuigen en afstand van te nemen? Na zorgvuldige bespreking 
in een aantal ronden kwam het deputaatschap tot een enkele verandering en toespitsing in 
de formulering van de gronden. Met één onthouding van stemmen werd het aanvullende 
DKE-rapport door alle overige afgevaardigden aangenomen. De voorzitter gaf woorden aan 
dankbaarheid voor dit kennelijk breed gedragen besluit en bedankte het deputaatschap 
voor het werk dat verzet is. Hij zegde toe dat de spijtbetuiging de volgende dag vorm zal 
krijgen in een liturgisch moment, als gezamenlijk zal worden vergaderd met de afgevaardig- 
den naar de landelijke vergadering van de NGK.  
Mulder en Buwalda 
Dit besluit om afstand te nemen van de besluiten uit 1967 gaf ook ruimte voor de bespre- 
king van een volgend voorstel van deputaten kerkelijke eenheid. In een tweede aanvullend 
rapport hadden zij aan de synode gevraagd om ook spijt te betuigen over een kwestie die 
zich een aantal jaren later afspeelde. De synode van Hoogeveen (1969/1970) sprak toen 
een moreel oordeel uit over het handelen van de lectoren H.M. Mulder en D.J. Buwalda, 
destijds al meer dan twintig jaar werkzaam aan de Theologische Universiteit. Zij werden 
geschorst en ontslagen. Kort gezegd is het standpunt van DKE: omdat de besluiten uit 1967 
niet genomen hadden mogen worden, zijn deze twee docenten dus onrechtmatig ge- 
schorst en ontslagen. Ook het besluit om daarover spijt te betuigen, namen de afgevaardig- 
den na een korte toelichting en bespreking zonder tegenstemmen aan. Voor de kinderen 
van beide lectoren is dit publieke eerherstel heilzaam. Zij zijn van dit besluit direct op de 
hoogte gesteld en van harte uitgenodigd om op 7 maart bij de publieke spijtbetuiging aan- 
wezig te zijn. 

https://beheer.ngk.nl/docs/openbrief.pdf
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Doopvraag 
Vervolgens kwam er een revisieverzoek van de kerk van Amersfoort-De Horsten aan de 
orde. Dat verzoek betreft de formulering van de 1e doopvraag. Sinds de taalkundige herzie- 
ning van het doopformulier in 2017 luidt het eerste deel van die vraag: ‘Erkent u dat [naam 
dopeling] zondig en schuldig ter wereld is gekomen en uit zichzelf niets goeds kan doen …?’ 
Volgens de GKv Amersfoort-De Horsten zeggen de woorden ‘uit zichzelf niets goeds kan 
doen’ inhoudelijk iets anders dan de vroegere tekst uit 2011 (‘aan allerlei ellende onder- 
worpen’) en kan de nieuwe tekst vervreemdend werken tegenover gasten die bij de doop 
aanwezig zijn. Na bespreking van en stemming over een aantal voorstellen werd besloten 
om terug te gaan naar de formulering uit 2011. 
Opdracht studiedeputaatschap verlengd 
Het laatste onderwerp van deze vrijdag was het besluit om het studiedeputaatschap homo- 
seksualiteit in de kerk langer de tijd te geven voor hun opdracht. Hun taak is in vergelijking 
met hun eerste termijn iets gewijzigd en luidt nu: geef antwoord op de vraag wat de ge- 
meente van Christus te bieden heeft aan lesbische zusters en homofiele broeders in haar 
midden. In het deputaatschap wordt als extra lid en voorzitter drs. H.R. Schaafsma benoemd. 

 
 
Verslag 7 maart 2020: Godsgeschenk 
 
Tijdens de gezamenlijke vergadering van de generale synode van de GKv en de landelijke 
vergadering van de NGK op zaterdag 7 maart 2020 in Elspeet is weer een belangrijke stap 
gezet in het proces van eenwording tussen beide kerken. In de persoon van Frans Schippers, 
voorzitter van de landelijke vergadering, accepteerde deze vergadering unaniem de spijtbe- 
tuiging van de kant van de synode rond het dubbelbesluit dat in 1967 werd genomen door 
de generale synode van Amersfoort-West. 
Schippers sprak van een geweldig besluit en een prachtig voorbeeld van recht doen, en dat 
ongevraagd: ‘Het is niet te bevatten, maar wel waar,’ zo bracht hij zijn ontroering onder 
woorden. Hij benadrukte dat het GS-besluit voor velen het proces van eenwording zal ver- 
gemakkelijken. 
Eerherstel 
Maar er volgde nog meer. De preses van de generale synode, ds. Melle Oosterhuis, bood 
plenair postuum eerherstel aan aan de lectoren Buwalda en Mulder, in aanwezigheid van 
nabestaanden van de laatste. Deze lectoren waren in 1970 als gevolg van de kerkelijke crisis 
buitenspel gezet door de Theologische Universiteit. 
Namens de TU sprak rector Roel Kuiper deze families Mulder ook toe, en hij betrok bij zijn 
woorden de familie Buwalda. Hij memoreerde kort de gebeurtenissen van toen en de ver- 
zoenende gesprekken die eerder al, in december 2017, hebben plaatsgevonden. ‘De TU is 
blij met het besluit tot verzoening van deze synode, want het ging om personeel van onze 
rechtsvoorganger, de Theologische Hogeschool,’ aldus Kuiper. Hij nodigde de families van 
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harte uit voor een bezoek aan Kampen om ter plaatse elkaar nogmaals te ontmoeten. 
Ontroerend was het moment dat een van de zonen Mulder met weinig woorden maar met 
een veelzeggend gebaar aangaf dat de beide families het eerherstel aanvaardden. Hij toon- 
de daarbij aan de vergadering het rapport dat tot het eerherstel leidde. 
Financiën 
Behalve deze twee markante momenten – spijtbetuiging en eerherstel – heeft de gezamen- 
lijke vergadering zaterdag aandacht besteed aan financiële zaken. Daartoe gaf br. Jan van 
Eijsden namens de commissies financiën van beide kerken een verkennende presentatie, 
met als vraag: hoe ziet de financiële situatie er in 2021-2023 uit? 
De kerken betalen trouw en de situatie is nu gezond. Toch zijn er zorgen vanwege een 
versneld afnemend ledental van de GKv, dat voor deze jaren is berekend op plm. 108.000 
leden. Van Eijsden signaleerde toekomstige tekorten en pleitte voor beleid op lange ter- 
mijn en een gemeenschappelijk beleid voor de Theologische Universiteit Kampen, die de 
grootste kostenpost voor de kerken is. 
Namens de commissie financiën van de synode en de landelijke vergadering voerde br. 
Aike Kamsteeg het woord. De genoemde ledenafname binnen de GKv resulteert in een 
quotum van € 26,50 (nu GKv € 25,00 en NGK € 19,40). Bij handhaving van het huidige quo- 
tum wordt een tekort van € 1,4 miljoen voorzien, te dekken door verlaging van de budget- 
ten met € 0,8 miljoen en een inzet vanuit de reserve van € 0,6 miljoen. In de periode 2024- 
2026 daalt het ledental naar verwachting verder naar 104.300 en groeit het tekort naar 
€ 2 miljoen. Binnen de NGK is het ledental stabiel op 32.500 leden. Stijging van het quotum 
naar het GKv-niveau is wenselijk. Aan de Theologische Universiteit Kampen wordt structu- 
reel € 1,8 miljoen besteed. Een fors deel van het quotum gaat daarheen en zal bij ongewij- 
zigd beleid stijgen naar 73% in 2026. 
Kamsteeg stelde als kernvraag: wat voor kerk willen we zijn en wat betekent dat financieel? 
Het vraagt om visie en het creëren van draagvlak. De commissie waarvoor hij als woordvoer- 
der optrad, stelde voor een commissie strategie en financiën in te stellen, die in september 
2020 rapporteert. Besluitvorming wordt in het najaar verwacht. Na een levendige discussie 
werd aldus unaniem door de generale synode en de landelijke vergadering besloten. 
Rapport Regiegroep 
De generale synode en de landelijke vergadering bespraken het rapport van de regiegroep 
hereniging NGK-GKv. Het rapport werd goed ontvangen en na enkele aanpassingen vastge- 
steld. Het rapport is het ‘spoorboekje’ voor het verdere verloop van de samenwerking, met 
als einddoel de hereniging waartoe is besloten. 
 
Op www.lv-gs2020.nl vindt u altijd actuele informatie over de synode en landelijke verga- 
dering. 
 
 
 

http://www.lv-gs2020.nl/
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NIEUWSBRIEF REGIEGROEP HERENIGING – MAART 2020 
Het werk gaat door… 
 
Ook voor de generale synode (GKv) en de landelijke vergadering (NGK) ziet de komende 
periode er vanwege de coronacrisis ineens heel anders uit. De gezamenlijke vergaderingen 
die gepland stonden voor 21 maart en 4 april zijn sowieso afgelast. Hoe het daarna verder 
gaat, is nog onzeker, maar duidelijk is wel dat synode en landelijke vergadering door deze 
omstandigheden op zijn vroegst eind oktober afgesloten kunnen worden. 
Voor 21 maart, 4 en 18 april stonden zogeheten clusterbesprekingen gepland. Alle afge- 
vaardigden (GKv en NGK) zijn verdeeld over 3 clusters (A, B en C) van ongeveer 25 personen. 
Elk cluster gaat een aantal onderwerpen bespreken aan de hand van rapporten van depu- 
taatschappen en commissies. Er is nu gekozen voor een vorm van digitaal vergaderen. De 
afgevaardigden leveren hun bijdrage over de rapporten en voorstellen in de eerste ‘bespre- 
kingsronde’ per cluster en per thema digitaal aan. In dezelfde digitale omgeving kunnen 
de deputaatschappen en commissies vervolgens op een vergelijkbare manier reageren.  
Verder besteedt de nieuwsbrief uitgebreid aandacht aan de synode- en lv-zittingen die 
begin maart hebben plaatsgevonden. Bijzonder op de weg naar hereniging is de spijtbe- 
tuiging door de synode en de aanvaarding daarvan door de landelijke vergadering. Door 
de synode werd uitgesproken dat wat in 1967 door de synode van Amersfoort-West ge- 
daan en besloten is, nooit had mogen gebeuren; twee TU-docenten die ten gevolge daar- 
van ontslagen werden, hadden nooit ontslagen mogen worden. De besluiten van de synode 
van Amersfoort-West (1967) veroorzaakten mede de scheuring die leidde tot het ontstaan 
van de NGK.  
Tijdens een liturgisch moment op 7 maart bestempelde voorzitter Frans Schippers van de 
landelijke vergadering van de NGK de spijtbetuiging als ‘een onverwacht cadeau, een Gods- 
geschenk: niet te bevatten, maar echt waar.’ Hij noemde het moedig dat een kerkverband 
op grond van gedegen onderzoek recht wil doen. Tijdens diezelfde bijeenkomst werd 
postuum aan twee lectoren van de TU (H.M. Mulder en D.J. Buwalda) eerherstel verleend. 
Hun schorsing en ontslag in 1969 waren achteraf gezien onrechtmatig. De voorzitter van 
de synode en de rector van de TU betuigden spijt over deze gang van zaken in het bijzijn 
van twee kinderen van een van beide lectoren. Eén van beide zoons sprak namens d 
 familie zijn dankbaarheid uit over deze gang van zaken.  
De nieuwsbrief van maart bevat verder informatie over het financiële perspectief van 
de nieuw te vormen kerkgemeenschap van NGK en GKv, en een verslag van een verzoe- 
ningsdienst die op 2 februari jl. plaatsgevonden heeft in Oegstgeest.  
Download de nieuwsbrief regiegroep maart 2020. 
Meer over de hereniging van NGK en GKv: www.onderwegnaar1kerk.nl 
Meer over de landelijke vergadering en de synode: www.lv-gs2020.nl   
 
 

https://onderwegnaar1kerk.nl/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=72&wysijap=subscriptions
http://www.onderwegnaar1kerk.nl/
http://www.lv-gs2020.nl/
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ONDERWEG JAARGANG 6 NUMMER 7 
 
Thema: avondmaal. Met  onder meer een interview met Jasper Bosman, die binnenkort 
op het thema avondmaal promoveert, en een reportage over hoe drie kerken met de vorm 
en de beleving van het avondmaal experimenteren. 
 
Proefabonnement: www.onderwegonline.nl 
 
 
VROUWENOCHTEND MET TONNEKE BIJKER 
 
Gezien de laatste ontwikkelingen hebben we besloten ons aan te sluiten bij het advies om 
niet noodzakelijke contacten te vermijden. Dit betekent dat de vrouwenochtend op 4 april 
met Tonneke Bijker  in Bedum niet doorgaat. 
We hopen dat deze ochtend op een later tijdstip kan doorgaan. 
  
Team Ambitie GKv Bedum 
 
 
DIT KONINGSKIND 
 
Ontmoetingsdag voor echtparen waarvan één 
van de partners autisme heeft 
Op zaterdag 9 mei organiseert Dit Koningskind een ontmoetingsdag in Bunschoten voor 
echtparen waarvan één van de partners autisme heeft (of een vermoeden daarvan). Het 
thema is: ‘Verbinding binnen de relatie’. Deze ontmoetingsdag biedt u en uw partner meer 
inzicht in het samen leven met autisme. We besteden aandacht aan de worsteling en ge- 
voelens van beide partners. Want wat betekent het om te leven met autisme? En hoe is 
het voor de ander? Welke impact heeft het op uw relatie en gezinsleven?  
Door middel van het verstrekken van informatie en gesprekken over het thema ‘Verbinding 
binnen de relatie’, krijgt u meer zicht op factoren die verbinding bemoeilijken in een relatie 
waarin autisme een rol speelt, maar ook op manieren om die verbinding te bevorderen. 
Naast verdieping, is er ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Tussendoor genieten we 
van een lunch en sluiten we af met een hapje en een drankje. Regioconsulenten Joke Leene 
en Ad Waardenburg begeleiden deze ontmoetingsdag. Van harte welkom! 
Voor wie:  Echtparen waarvan één van de partners autisme heeft (of een vermoeden 
                               daarvan) 
Waar:   Bisschopweg 7, 3752 LK Bunschoten  
Wanneer:  Zaterdag 9 mei 2020  
Tijd:   10.30 -18.00  
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Kosten:                  € 90,00 per echtpaar (incl. lunch en borrel) 
Aanmelden:  www.ditkoningskind.nl → agenda  
Informatie:  Joke Leene 06 13766764 / j.leene@ditkoningskind.nl. (ook voor het door- 
geven van evt. allergieën/dieetwensen)   
Dit Koningskind vindt gespreksgroepen belangrijk. Giften en ledengeld dekken 
echter niet alle kosten die wij maken (bv. voor personeel, materiaal en locatie). Daarom 
vragen wij van u als deelnemer een tegemoetkoming in de kosten, in de vorm van een gift. 
Voor deze activiteit is het richtbedrag voor echtparen € 90,00. Dit is een richtbedrag; voelt 
u zich vrij om te geven wat voor u passend is. U kunt op 9 mei een machtigingsformulier 
invullen waarmee we de kosten voor deze dag van uw rekening afschrijven.    
 
 
 
PDC DE HERBERG 
 
Tussen(half)jaar of twee weken in de zomer 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek biedt aan mensen, jong en ouder, 
een paar weken rust en liefdevolle aandacht. De diaconaal werkers zijn daarbij van grote 
betekenis. Lieke, die dit jaar een zogenaamde ‘dia’ is zegt: “Ik wist niet goed wat ik wilde 
studeren en ik ben graag van betekenis voor anderen. Verder wilde ik mezelf ontwikkelen, 
maar niet door alleen met mezelf bezig te zijn. Je leert juist van anderen. De contacten die 
ik hier heb zijn heel erg vormend. Ik kan een tussenjaar in de Herberg iedere jongere aan- 
raden. Het is fijn om hier te zijn en je krijgt veel waardering.” 
Wil je ook iets betekenen voor anderen, maar niet zo lang? Kijk dan op onze site voor 
vakantiewerk.   www.pdcdeherberg.nl 
 
 
 
ALS CHRISTEN IN EEN ISLAMITISCH LAND LEVEN  
De Kopten in Egypte: mensen van staal?  
Thema-avond Noorderlicht 2 april 2020 in Assen 
 
Vijf jaar geleden, in februari 2015, werden 21 Koptische christenen door ISIS op het strand 
van Libië onthoofd. Jos Strengholt woonde toen in Egypte en maakte daar de Arabische 
Lente mee. Hij zag hoe christenen in het Midden-Oosten en Kopten in Egypte het steeds 
moeilijker kregen. In de media horen we daar regelmatig over. 
In de jaren ’90 van de vorige eeuw was Jos Strengholt journalist in het Midden-Oosten. 
Daarna studeerde hij theologie en werd priester in de Anglicaanse kerk in Caïro. In totaal 
woonde en werkte hij bijna 30 jaar in Egypte. In die periode bouwde hij nauwe relaties op 
met de Koptisch Orthodoxe Kerk. 

http://www.ditkoningskind.nl/
mailto:j.leene@ditkoningskind.nl
http://www.pdcdeherberg.nl/
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Sinds een paar jaar woont hij weer in Nederland, maar gaat elke maand een aantal dagen 
terug naar Egypte, omdat hij in opdracht van de Koptisch Orthodoxe Kerk als algemeen 
directeur bezigis met het opzetten een theologische opleiding in Anafora (100 km ten 
noordwesten van Caïro). 
Jos Strengholt raakte onder de indruk van de kracht van de koptische christenen in Egypte. 
Hoe komt het dat ze nog steeds sterk aanwezig zijn in Egypte, ondanks de druk waaronder 
ze leven? Wat geeft de Kopten de stalen ruggengraat dat ze bereid zijn voor hun geloof te 
sterven, zoals die 21 martelaren op het strand van Libië? Wat kunnen wij van ze leren? 
 
Op donderdag 2 april komt Jos Strengholt hierover in Assen een lezing geven.  
U kunt zich aanmelden via onderstaand mailadres. Voor deelname aan de avond wordt een 
bijdrage van € 5,00 per persoon gevraagd. Na opgave ontvangt u via de mail Van theologie 
en toverbal – gedachten over de Arabische wereld. Jos Strengholt schreef dit boek (114 blz.) 
in 2018. 
 
Informatie voor belangstellenden: 
 
Wie:  Dr. J.M. (Jos) Strengholt – anglicaans priester in Egypte 
 over ‘Als christen in een islamitisch land leven’ 
Waar: GKV ‘Het Noorderlicht’, Scharmbarg 37, 9407 EA Assen 
Datum:  donderdag 2 april 2020 
Tijd:   19.45-21.45 uur met pauze (zaal open vanaf 19:15 uur) 
Entree:  € 5,00 per persoon (incl. koffie/thee + gratis digitaal boek) 
Opgave: Thema-avond-Noorderlicht@gkvassenpeelo.nl 
Info:  ds. Ernst Leeftink - 0592-345954 
 
 

 
 
 

02-04 20 Robert Huizinga  

04-04 71 mw W. Mosselaar  

06-04 48 Hindrik Mosselaar 

06-04 33 Steffan Vandermaelen 

08-04 19 Jannes de Haan  

09-04 80 mw Werkman-van der Horn 

16-04 6 Lynn Krijgsheld  
 

VERJAARDAGEN 

 

mailto:Thema-avond-Noorderlicht@gkvassenpeelo.nl
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KAARTENKRING         

Martha van der Horn Alex Oudman   Martine Veldman 
Atlasstraat 20 kamer 4 Aekingaweg 4   ’s Heeren Loo Opmaat 
9801 VA Zuidhorn  8246 GN Appelscha  Patrijs 2-4 
      9781 XM Bedum  
   
Reinder van Til  Anne Marinus van Til Mw Berghuis-Werkman 
TALANT   TALANT    Alegunda Kamer 204 
De Wouden 12  De Wouden 21  Prof. Boermastraat 2 
9204 WD Drachten 9204 WD Drachten 9781 JS Bedum 
  
Elie Niyotwambaza  kindcode: RW-AEE-D02-0031 
Steven Phiri   kindcode: MW-LIS-D01-0024 

Red een Kind 
Postbus 40169 
8004 DD Zwolle 

Tijdelijk adres: 
Mw J.A. Wildeboer-Broekhuizen 
Twaalf Hoven 
Wierdezoom Slaapkamer 22  
Meeden 1 
9951 HZ Winsum 
 
 
KERKELIJKE  STAND       
     

Belijdende leden:  84 
                       Doopleden:  45 
            Totaal:   129 leden  
 
 
AGENDA          

16 en 17 mei concert Vocaal Ensemble Het Hoogeland 
27 mei  collectemunten ophalen tussen 20.00 en 21.00 uur 
30 mei  inbreng spullen transport voor Roemenië en Oekraïne 
8 juli  collectemunten ophalen tussen 20.00 en 21.00 uur 
25 juli  inbreng spullen transport voor Roemenië en Oekraïne 
25 september collectemunten ophalen tussen 20.00 en 21.00 uur 
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Er zijn twee pechvogels in  de 
gemeente: Sem kreeg z’n vingers 
tussen de deur en moest 
geopereerd worden en Lynn heeft 
haar pols gebroken met skaten. 
AU…. dat deed vast heel zeer! 
 
 
 
 
 
Voor jullie allebei: 
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Gelukkig is er ook GOED NIEUWS: 


